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Logistiksektionens styrelsemöte 2014-09-24 

Tid: 17.15 – 18.56 

Plats: Tp41  

Närvarande:  

 Andreas Wikström, ordförande  

 Isabella Ostojic, sekreterare  

 Karin Ström, kassör  

 Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL 

 Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande SL 

 AnnaSara Thörnberg, intendent  

 Alice Jensen Kjellberg, näringslivsansvarig  

 Andreas Lövdahl, rekryteringsansvarig  

 Elias Strandell, informationsansvarig  

 Linnea Persson, festerichef 3cant 

 Emma Brandin, arbetsmiljöombud  

 Karin Tyrendal, Login  

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande Andreas Wikström förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Justeringspersoner 
Eleonor och Alice valdes till justeringspersoner. 

 

§ 3 Mötets behöriga utlysande  
Mötet ansågs behörigt utlyst  

 

§ 4 Adjungeringar  
Karin Tyrendal  

§ 5 Fastställande av föredragslista  
Föredragslistan godkänns. 

 

§ 6 Föregående mötesprotokoll 
Finns på anslagstavlan och hemsidan. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.  
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§ 7 Rapporter och meddelanden 
Andreas L: Vart på hemmissioneringsmöte, hjälpt till på overallprovningen. 
Mahan: Skrivit ut kuponger till puben, gjort quizz.  

Alice: Planerat fotografering och broschyr. Frågat Ica om spons, vart i kontakt med alumni.  

AnnaSara: Overallprovning, beställt overaller.  

Elias: Planerat broschyr och fotografering.  

Emma: Vart på Grön Sektion möte, vart på Pluggstuga.  
Karin: Vart och presenterat sig, hjälpt med overallprovningen, bokfört overallerna. Haft 

möte med Login, Karin Tyrendal.  

Eleonor: Möte med byggsnorfar om Studievägledning. 

Linnea: Gjort omslagsbild för sektionspub, skickat faktura för Femmans fest. 

Nina: Vart på möte med de andra Snordfarna. Möte med studievägledaren. Möte med 

schemaläggaren.  
Andreas W: Möte med andra ordföranden, jobbat på tal för femmans fest, pluggstuga, gjort 

klart gruppkontraktet.  

 

§ 8 Login  
Fokus på företag, försöker få klart alla företag som ska komma. Sittningen är bokad och klar.  

 

§ 9 Äskning Escort 
Beslut: Logistiksektionens styrelse beslutar att avslå Escorts äskning.  

 

§ 10 Sektionspub  
Quizzen för sektionspuben är klar. Ett pris finnas för det vinnande laget, varje lagmedlem ska 

få 50 kr matrabatt till nästa Sektionspub, detta gäller även utöver om Logistiksektionen 

erbjuder matrabatt. Beslut: Styrelsen beslutar att varje lagmedlem får 50 kr matrabatt nästa 

sektionspub.  

 

§ 11 Ovveinvigning  
Alice har mailat Ica och frågat om spons för korv till Ovveinvigningen.  

 

§ 12 Planer för studienämnden 
Det har varit dåligt engagemang bland klassrepresentanterna. För att engagera 

klassrepresentanterna ska Snorfarna ha workshops när utvärderingarna ska lämnas in. De vill 

bjuda på lätt mat och kaffe. Beslut om detta ska tas i framtiden.  
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§ 13 Spons  
Alice har ännu inte börjat söka spons, då hon inte vetat vad hon ska sätta för pris.  

 

§ 14 Sektionsväskor 
Isabella har mailat Mr Profil och frågat vad det skulle kosta att beställa 200 väskor. Hon har 

ännu inte fått svar.  

 

§ 15 Foto programsidor 
Fotograferingen kommer äga rum på lunchen på fredagen. Allt inför fotograferingen är 

planerat.  

 

§ 16 Näringslivsbroschyr  
Alice och Elias har beslutat att det ska vara en gemensam broschyr för de tre programmen. 

Broschyren är klar förutom att fotografierna ska läggas in.  

 

§ 17 Hemmissionering 
För varje person som hemmissionerar får sektionen 1000 kr. Förra året betalades resan och 

man fick antigen presentkort på 250 eller 500 kr att ge till valfri förening inom 

Logistiksektionen.  Beslut: Styrelsen beslutar att de som hemmissionerar får resan betald, 

eller 250 kr om de bor i närområdet. Dessutom kan de välja att skänka 500 kr till antigen 

Familjen eller Escort, 300 kr till icke sektionsbunden förening eller ta ett presentkort på Ica 

på 250 kr. 

 

§ 18 Höstmöte  
Höstmötet kommer preliminärt äga rum den 5 november.  

 

§ 19 Miljöstöd  
Logistiksektionen kan söka miljöstöd för aktiviteter som anordnas där ekologisk mat köps in. 

Miljöstöd är att mellanskillnaden betalas för vad det skulle kosta om man köpte ”vanliga” 

produkter istället för ekologiska.  

 

§ 20 New Wave Group  
New Wave Group är ett företag som äger olika varumärken. Logistiksektionen har blivit 

inbjudna till en mingelkväll med New Wave Group, beslut om detta ska tas vid ett senare 

möte.  
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§ 21 Övriga frågor 

 Anslagstavlan: Isabella ska ha hand om anslagstavlan och se till att den är snygg. 

Festerierna och Fadderiet får en del av anslagstavlan som de får samsas om.  

 Maillistor: Anledningen till att det inte har gått att maila via maillistorna är att LiUs 

nätverk har en spärr som hindrar detta.   

 Sektionsförrådet: Sektionsförrådet ska tömmas och allt som kan slängas ska slängas. 

Styrelsen ska försöka få ett eget rum eller eget förråd.  

 

§ 22 Nästa möte 

Torsdag den 2 oktober.  

 

§ 23 Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  
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____________________   _____________________ 

Isabella Ostojic    Andreas Wikström  

Sekreterare    Ordförande 

 

____________________   _____________________                 

Alice Jensen Kjellberg   Eleonor Gärdshagen  

Näringslivs- och alumniansvarig  Studienämndsordförande SL  
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